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Wanda Chotomska
w Gryficach
Kochaj¹cym mamom, za to ¿e nas
urodzi³y, wychowa³y, martwi³y siê
i trudzi³y i po latach wci¹¿ kochaj¹
nas tak samo - dziêkujemy.
W tym dniu i w ca³ym ¿yciu - wszystkiego
najlepszego ¿yczy Redakcja
REKLAMA

Redakcja
Gryfice, ul. Wa³owa 8/7,
tel. 3847153
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Kiedy wreszcie?

W waszej Gazecie piszecie o dziurach w jezdniach, o drzewach wyciêtych
lub niewyciêtych, ale pomijacie, jakby sprawy nie by³o,
remont jazu na Kanale Ulgi
w miejskim parku. W minion¹ niedzielê by³em z synem
na spacerze w³anie w tym parku.
Przechodz¹c przez zielony
most, syn stan¹³ przed zdemontowanym jazem i zada³ mi takie
pytanie: Tato czy w Gryficach
nie ma nikogo, kto skoñczy z tym
dziadostwem?. Jakim dziadostwem  pytam. - Popatrz 
mówi.  Regê zasypali piaskiem,
ju¿ jkilka lat temu, i do tej pory
nic siê nie zmieni³o. Znowu
zwieli piasek w workach, ¿eby
czarnej folii wiatr nie zrywa³ i
dalej nic nie robi¹.
Prawda, ale ja na to pytanie
odpowiedzieæ nie mogê, bo odpowiedzi, podobnie jak on, nie
znam. Dlatego w imieniu syna i
swoim pytam: Kiedy wreszcie
skoñczy siê dziadostwo na jazie? Nie pytam burmistrza ani

starostê, ale tych, którzy z ramienia
województwa odpowiadaj¹ za rzeki, rowy itp. w naszym powiecie.
¯ó³ta tabliczka z czarnym napisem,
¿e obiekt jest przeznaczony do remontu, ale kto odpowiedzialny jest
za remont  to ju¿ nie napisane. Dlaczego? Czy dlatego,
¿e wynajduje siê bardzo ró¿ne przyczyny, ¿eby nic nie
robiæ i unikn¹æ pytañ?
Czas, by znaleæ prawdziw¹ przyczynê dowo¿enia nowych worków piasku
na sk³adowisko piachu w
kanale Ulgi na rzece Redze.
Czas skoñczyæ z nieudolnoci¹ odpowiedzialnych za
ten stan rzeczy.
Wydaje siê, ¿e nikomu
nie trzeba uwiadamiaæ, ¿e
ba³agan na jazie jest skrzêtnie fotografowany przez
osoby niekoniecznie bêd¹cymi mieszkañcami Gryfic.
Fotograficzne aparaty cyfrowe maj¹ to do siebie, ¿e
mo¿na na nich ustawiæ datê
i godzinê. I niech nikogo nie

zdziwi, jak w jakie galerii na Zachodzie zobaczy cykl zdjêæ, obrazuj¹cych postêpy w remoncie
jazu, a w³aciwie rosn¹cych w nim
chwastów. Cykl wzrostu, rozrostu
i jesiennego usychania chwastów
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aparaty rejestruj¹. Zapytajcie
sta³ych bywalców parku, czyli
nianie i mamy na wychowawczych urlopach. Potwierdz¹, ¿e
prawdê napisa³em.
Mieszkaniec Gryfic
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Turniej dla mojego syna?

List czyta³em, w kablowej telewizji TELSAT obejrza³em turniej pi³ki no¿nej w
kategorii wiekowej od kl. 0
do kl.VI szkó³ podstawowych, zwany przez wiceburmistrza Tomasza Malczewskiego  turniejem dru¿yn podwórkowych. W zwi¹zku z tym
mam pytanie, sk¹d niby s¹ te dru¿yny podwórkowe? Z Pañskiego
podwórka i podwórka Koordynatora Sportu? Bo z mojego na pewno nie! Na moim podwórku, w
ubieg³ym roku zlikwidowane na
nim boisko do gry w pi³kê no¿n¹
dla dzieci w wieku 6  12 lat.
Na moim podwórku, tj. Osiedlu XXX-lecia w Gryficach, nie
ma ani jednego miejsca do zwyczajnego kopania pi³ki, gdzie
bramkê stanowi³y dwa, po³o¿one
przez dzieci kamienie. Na innych
osiedlach w Gryficach sytuacja
jest podobna. Wymuszenie przez
SP3 udzia³u 6-latków w Pañskim
turnieju by³o skandalem. Ca³e
szczêcie, ¿e w nastêpnych rozgrywkach rodzice zrezygnowali z
pos³ania swoich ma³ych pociech
na ten turniej. Wiem jednak, ¿e

Pañski syn  6-latek i drugi 6-latek 
syn znanego kiedy w Gryficach pi³karza  brali udzia³ w rozgrywkach,
mimo, ¿e w grupie wiekowej siê nie
mieci³, bo by³ zwyczajnie za ma³y. I
jeli to w³anie dla nich zorganizowa³
Pan ten turniej, to tylko pogratulowaæ, bo przecie¿ Pan dba, czy bêdzie
dba³ o zdrowy styl ¿ycia i promocjê
sportu. Co da³o siê zreszt¹ zauwa¿yæ,
kiedy chodzi³ Pan miêdzy dzieciakami, sprawuj¹c funkcjê sêdziego. Z
góry lepiej widaæ. Nie widaæ jednak
organizacji, bo nikt nie by³ w stanie
powiedzieæ, ile minut trwaj¹ rozgrywki, kto z kim bêdzie gra³ itd..
Jedno jest pewne, ¿e gdyby nie zasilenie turnieju przez ch³opców ze
szkó³ki pi³karskiej DIEGO, dzia³aj¹cej przy SP4, Wasz turniej, choæ
mieszny dla doros³ych, denerwuj¹cy dla uczestników kopanej pi³ki,
nigdy by siê nie odby³. A zorganizowalicie go jedynie po to, aby zminimalizowaæ dzia³alnoæ tej szkó³ki.
Rozwijaj¹cej siê szkó³ki, stworzonej
przez ludzi, którzy rozumiej¹ dzieci
i ich potrzeby. Przez ludzi, którym
sport i jego rozwój wynika z potrzeby serca i mam nadziejê, ¿e z ogl¹du
beznadziei, jak¹ tworz¹ ludzie zaj-

muj¹cy siê z urzêdu sportem dla
najm³odszych. A Pan i Pañskie
dyrdyma³y o wielkich boiskach
niech Pan opowiada znajomym, a
nie oficjalnie w telewizji kablowej. Bo kort tenisowy podobno nie
spe³nia warunków, na których
mo¿na uzyskaæ dotacjê unijn¹ na
stworzenie boiska do pi³ki no¿nej.
Projekt macie w g³owie i w waszych g³owach niech pozostanie 
tak, jak pozosta³a Magiczna Strefa
Rekreacji Dzieciêcej.
¯eby nie by³o niedomówieñ,
na placu przed parkiem, potocznie
zwanym wybiegiem dla psów,
postawiono dwie bramki  mia³o
to byæ boisko dla dzieci z Osiedla
XXX-lecia. Ale jak wszyscy
mieszkañcy Gryfic wiedz¹, jest to
równie¿ plac, na którym namioty
rozbija cyrk i ostatnio weso³e miasteczko. Pozostaje pytanie, jakie
to jest boisko i komu s³u¿y? Udowadnianie, ¿e co siê robi z myl¹
o dzieciach tylko udowadnianiem
pozostanie, niezale¿nie, jak¹ bêdzie nosi³o nazwê. Pytanie nastêpne i koñcz¹ce ten list: za ile bawicie siê w sport dla dzieci?
Czytelnik
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Program rozwoju
obszarów wiejskich

21 maja 2007 r. w budynku
Urzêdu Miejskiego w Gryficach
zorganizowane zosta³o przez Starostwo Powiatowe w Gryficach przy
wspó³pracy Orodka Informacji Europejskiej Agro-Info oraz Fundacjê Wspierania Polskiego Rolnictwa
BEZP£ATNE SZKOLENIE pt.
Mo¿liwoci uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w roku
2007. W ramach szkolenia przedstawione zosta³y zagadnienia zwi¹zane z uruchomieniem Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
 2013. Szkolenie to skierowane by³o
przede wszystkim do wszystkich rolników, przedsiêbiorców, przetwórców, pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego z Powiatu Gryfickiego, czy te¿ osób zajmuj¹cych
siê tematyk¹ funduszy strukturalnych, a tak¿e wszystkich tych, którzy
chcieli poznaæ funkcjonowanie dotacji z UE. Szkolenie poprowadzi³ Pan

Artur Cho³ody  g³ówny specjalista
ds. szkoleñ programu PROW, doradca biznesu. W spotkaniu uczestniczy³o 41 osób z terenu Powiatu Gryfickiego. Pan Artur Cho³ody odpowiada³ na nurtuj¹ce pytania, zwi¹zane z nowymi mo¿liwociami uzyskania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które pojawi¹ siê w roku 2007
wraz z uruchomieniem Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007
 2013. i jakie dzia³ania przewiduje
Nowy PROW 2007  2013 Uczestników szkolenia interesowa³y
zw³aszcza informacje na temat modernizacji gospodarstw rolnych, rozwój na obszarach wiejskich, dzia³alnoci gospodarczej, tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych, czy te¿ wsparcie m³odych rolników, oraz rent strukturalnych. Wierzymy, ¿e tego typu przedsiêwziêcia
pozytywnie wp³yn¹ na rozwój rolnictwa w powiecie Gryfickim.

Pod uwagê
Pod uwagê ZGK polecamy
stan ³awek przy alei nad Reg¹.
Wypada³oby sprawdziæ wszystkie, bo jeli pogoda dopisze, dni
Gryfic mog¹ odbywaæ siê na b³oniach. Ale niezale¿nie od tego,
lepiej jest, kiedy spacerowicz
mo¿e usi¹æ, ni¿ wykrzykiwaæ
brzydkie s³owa pod adresem
ZGK. Trudno, ale w naszym
miecie lubi¹ dewastowaæ i to, co
jeden zniszczy, drugi musi naprawiæ. Choæ by³oby lepiej, by
naprawiali ci, którzy niszcz¹, za
w³asne pieni¹dze, a nie za pieni¹dze podatników.
(r)
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Kolejna sesja Rady Miejskiej
W dniu 29 maja 2007 roku o g. 9:00 w Urzêdzie Miejskim odbêdzie
siê VII sesja Rady Miejskiej w Gryficach.
Proponowany porz¹dek obrad:
1. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany bud¿etu i zmian w bud¿ecie gminy na 2007 r.
2. Podjêcie uchwa³y w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o
przebiegu wykonania bud¿etu Gminy Gryfice za I pó³rocze roku bud¿etowego.
3. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej
w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotycz¹cej poboru podatków i op³at lokalnych
w drodze inkasa, okrelenie inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
4. Podjêcie uchwa³y w sprawie ustalenia wysokoci op³aty miesiêcznej za wiadczenia prowadzone przez przedszkola gminne.
5. Podjêcie uchwa³y w sprawie Statutu Zespo³u Placówek Owiatowych w Gryficach.
6. Podjêcie uchwa³y w sprawie statutu Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gryficach.
7. Podjêcie uchwa³y w sprawie uzupe³nienia sk³adu zespo³u, który zostanie powo³any Zarz¹dzeniem Burmistrza Gryfic do opracowania Planu Rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Gryfice.
8. Podjêcie uchwa³y w sprawie zgody na obci¹¿enie gruntu gminnego, stanowi¹cego dzia³kê nr 246 po³o¿on¹ w Gryficach przy ul. Starogrodzkiej w obrêbie geodezyjnym nr 8 s³u¿ebnoci¹ drogow¹.
9. Podjêcie uchwa³y w sprawie zgody na oddanie w u¿yczenie nieruchomoci po³o¿onej w Gryficach stanowi¹cej dzia³kê nr 55 o powierzchni 50 m2 zabudowan¹
obiektem zabytkowym  Baszt¹ Prochow¹.
10. Podjêcie uchwa³y w sprawie nieodp³atnego nabycia przez Gminê prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci po³o¿onych w Gryficach w rejonie ul. Akacjowej.
11. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomoci po³o¿one przy ul. Wybudowanie w Gryficach.
12. Podjêcie uchwa³y w sprawie przeniesienia prawa w³asnoci dzia³ki, na której
wzniesiony zosta³ gara¿ po³o¿onej przy ul. Rapackiego w Gryficach.
13. Podjêcie uchwa³y w sprawie przeniesienia prawa w³asnoci dzia³ki, na której
wzniesiony zosta³ gara¿ po³o¿onej przy ul. 3  go Maja w Gryficach.
14. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomoci po³o¿onej przy ulicy Wojska Polskiego w Gryficach.
15. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomoci po³o¿one przy ul. Szafirowej w Gryficach.
16. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomoci po³o¿one przy ul. Turkusowej w Gryficach.
17. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomoci po³o¿one przy ul. Rubinowej w Gryficach.
18. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczo- REKLAMA
nego nieruchomoci po³o¿one przy ul.
Per³owej w Gryficach.
19. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczoneg nieruchomoci po³o¿one przy ul.
Brylantowej w Gryficach.
20. Podjêcie uchwa³y w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomoci po³o¿one przy ul.
Szmaragdowej w Gryficach.
21. Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian
w sk³adach sta³ych komisji Rady.
REKLAMA

INFORMACJE
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Stra¿acka wystawa w Bramie

He³my, znaczki itp.

Wystawa w Bramie
Z inicjatywy GDK oraz Komendanta PSP w Gryficach  bryg.
Edwarda Pruskiego  w Muzeum
Galeria Brama zorganizowana zosta³a wystawa pod has³em: Stra¿
Po¿arna wczoraj i dzi.
Wernisa¿ uroczycie otwarto dnia
21 maja br. Wród ró¿nych eksponatów: mundury stra¿ackie, he³my, odznaczenia itp., mo¿na te¿ przeledziæ
historiê Stra¿y Po¿arnej na znaczkach

pocztowych i kartach. Swoje bogate
zbiory dotycz¹ce tej tematyki udostêpni³ pan Zdzis³aw Brzozowski. Dzieci z
gryfickich szkó³ podstawowych mog³y
ju¿ t¹ czêæ wystawy obejrzeæ w siedzibie Stra¿y Po¿arnej, któr¹ odwiedzi³y
w dniach 16  17 maja br. Bogaty zbiór
zachwyci³ niejedno dziecko. W gablotach wystawiono równie¿ miniatury
wozów stra¿ackich i sikawek. Czêæ tej
ekspozycji udostêpni³ ze swoich pry-

Uczniowie z SP 3

Uczniowie z SP 4
REKLAMA

watnych zbiorów wicestarosta powiatu gryfickiego Konstanty Tomasz
Owiêcimski. I chocia¿by dla tych
eksponatów warto z rodzin¹ odwiedziæ wysok¹ Bramê.
Przy okazji na pierwszym piêtrze galerii obejrzeæ mo¿na wystawê zdjêæ ukazuj¹cych przedwojenn¹ i powojenn¹ architekturê
oraz zabudowê Gryfic. Galeria
zaprasza.
(maja)
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SPOTKANIE AUTORSKIE
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Najpopularniejsza autorka wierszy dla dzieci, dziennikarka, prozaik, autorka piosenek

Wanda Chotomska w Gryficach
Jest problem, bo jak przekazaæ atmosferê spotkania z legend¹, która nie jest
legend¹, ale ¿ywym z krwi i koci cz³owiekiem? Mo¿e zwyczajnie.
Doæ wczenie, bo ju¿ o godzinie 8.30
dnia 17 maja br. w czytelni dzia³u dzieciêcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Gryficach zjawi³a siê Wanda Chotomska,
najpopularniejsza polska autorka wierszy
dla dzieci, dziennikarka, prozaik, dramaturg, autorka piosenek, wspó³twórca
Jacka i Agatki, bardzo dobrej polskiej
dobranocki, pomys³odawca i laureatka
cenionego, bo przyznawanego przez
dzieci Orderu Umiechu. W czytelni
zapad³a cisza, dzieci mia³o byæ oko³o setki, by³o 156, doroli zostali w naszym liczeniu pominiêci.
Autorkê przywita³a dyr. MBP w Gryficach Zofia Czasnowicz (bardzo wzruszona faktem, i¿ tak ceniony goæ zawita³
w progi zarz¹dzanej przez ni¹ biblioteki)
oraz panie z dzia³u dzieciêcego. Pani
Wanda Chotomska zrezygnowa³a z siedzenia za ozdobnym sto³em, wola³a z mikrofonem w rêku obserwowaæ zadaj¹ce
pytania dzieci. Wszak by³o to spotkanie z
czytelnikami jej twórczoci, a nie jakie
sympozjum naukowe czy wyk³ad na
uczelni. Na pocz¹tku spotkania wyjani³a
obecnym, ¿e rêkopisy pisze d³ugopisem i
takie oddaje do wydawnictwa i nikt nie
jest w stanie zmusiæ j¹ do stukania w klawiaturê komputera, poniewa¿ uwa¿a, ¿e
s³owo ¿yje wtedy, kiedy krelone jest rêk¹
nawet w pozycji pó³le¿¹cej, bo w³anie w
takiej jej twórczoæ powstaje. Uprzedzi³a
te¿ zebrane dzieci, ¿e nie lubi³a matematyki i pytañ z tej dziedziny nie oczekuje,
choæ w pewnym okresie powiêci³a si¹
studiowaniu astronomii, to jednak matematyki nie toleruje nawet wtedy, kiedy
mowa o pieni¹dzach. Ale wracaj¹c do
samego spotkania, z sali pad³o pytanie: ile
mia³a pani lat, kiedy nauczy³a siê czytaæ?
- Bardzo wczenie. Mia³am cztery
lata, chodz¹c z mam¹ po zakupy dopytywa³am siê o literki z ulicznych szyldów. W ten sposób pozna³am literki, a
potem one same uk³ada³y siê w wyrazy.
Kiedy opanowa³am sztukê czytania,
bardzo lubi³am czytaæ wiersze Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima, a czyni³am
to z takim zapamiêtaniem, ¿e sama zaczê³am zapisywaæ rymy. - odpowiedzia³a Wanda Chotomska.
- Co to s¹ rymy? Pytanie do dzieci.
- S¹ to takie wyrazy, które maj¹ takie same lub podobne zakoñczenie. wyjani³a pani Wanda dodaj¹c, ¿e Rymy s¹ to takie guziki, niektóre zamykaj¹ce siê w wierszyki.
- Ile pani mia³a lat, kiedy napisa³a
pani pierwszy wiersz?
- Siedem. By³am w drugiej klasie i
wzoruj¹c siê na utworze Adama Mickiewicza pt. Powrót taty napisa³am o
powrocie swojego taty z wêdkowania,
poniewa¿ by³ zapalonym wêdkarzem i
czasem nad wod¹ zapomina³, ¿e w domu
czekaj¹ z obiadem czy kolacj¹. Poza
tym prowadzi³am, dzi bymy powie-

dzieli: dzia³ wpisów do pamiêtnika.
Ka¿dy wpis to inny wierszyk (niejeden
z nich wpisywany jest do dzisiejszych
pamiêtników).
- Kiedy otrzyma³a pani pierwsze
honorarium?
- Bardzo szybko. Mia³am dziewiêæ
lat, kiedy otrzyma³am honorarium od
dziewczynki starszej, bo czternastoletniej, której odpisywa³am na listy jej
ch³opaka. Honorarium to jednak nie
by³y pieni¹dze. Ta dziewczynka potrafi³a szyæ na maszynie. Ja odpisywa³am
na listy, a ona szy³a mi bluzki, spódniczki itd. Póniej pisa³am do gazetek szkolnych, teatrzyków. Przez pewien czas
by³am dziennikark¹.
- Czy pani odnalaz³a ch³opca z Orderu Umiechu?
- Nie. Poniewa¿ ch³opiec ten by³
jedynie przyczynkiem do powstania
tego orderu. By³am na spotkaniu autorskim w szpitalu dla dzieci chorych na
nowotwory i tam zobaczy³am ch³opca,
który z pietyzmem rysowa³ ordery, jakie zna³. Po tym spotkaniu w Kurierze
Polskim ukaza³ siê mój wywiad z ch³op-

cem, a w redakcji powsta³ pomys³ og³oszenia konkursu pt. Order Umiechu,
który by³by przyznawany przez dzieci
osobom doros³ym za pracê na rzecz
dzieci. Na konkurs wp³ynê³o 9 tys. listów z ró¿nym wyobra¿eniem orderu.
Zwyciê¿y³ projekt Ewy Chrobak z G³ucho³az, ale mimo, i¿ by³am w G³ucho³azach na spotkaniu autorskim, z Ew¹ siê
nie spotka³am.
- Proszê pani, proszê pani, a ile jest
5 x 10? - zapyta³ ch³opiec pewnie wybitny matematyk w klasie, który zapomnia³, ¿e p. Wanda przyzna³a siê oficjalnie do k³opotów z matematyk¹.
- A ja wam mówi³am, ¿e nie lubiê
matematyki. Ch³opiec by³ niepocieszony, a pani Wanda konkretna w tym, co
mówi.
- Dlaczego nie ma dobranocki z Jackiem i Agatk¹?
- A to ju¿ trzeba zapytaæ dyrekcjê TVP.

- Co pani lubi? - pyta dziewczynka.
- Ludzi umiechniêtych, ¿yczliwych.
Nie lubiê ludzi siej¹cych nienawiæ.
- Czy wszystkie ksi¹¿ki napisa³a
pani dla dzieci?
- Dla doros³ych te¿, bo oni je czytaj¹. W sumie napisa³am oko³o 200
ksi¹¿ek.

REKLAMA

- Co pani teraz pisze?
- Ksi¹¿kê o przys³owiach. Teksty
piosenek dla zespo³u Gawêda, do których muzykê pisze pan Korcz, nowe
kolêdy, scenariusze, opowiadania. Wyk³adam na uczelniach, pracujê w dwu
fundacjach. - powiedzia³a autorka.
Barwne ¿ycie i równie barwna postaæ, bez siêgania po w³adzê, w³ada sercami wszystkich czytaj¹cych Polaków.
Pewnie o tym wie, i wiedza ta jest ród³em jej ci¹g³ej twórczoci. Dodajmy
równie¿, ¿e autograf w swojej ksi¹¿eczce otrzyma³ ka¿dy, kto tak¹ ksi¹¿eczkê
posiada³. By³ kto, kto nie posiada³, ale
te¿ otrzyma³ na kartce. I by³ jeszcze
kto, a mianowicie pani Gra¿yna Nawrocka, nauczycielka z SP 3 w Gryficach, która na spotkanie przysz³a ze
swoimi uczniami i w³asn¹ ksi¹¿eczk¹, w
której by³ ju¿ autograf autorki, dnia
17 maja br. dopisany nastêpny przez
Wandê Chotomsk¹. Na koniec naszej
skromnej relacji do³¹czamy serdeczne
podziêkowanie w imieniu dzieci i nauczycieli dla p. dyr. MBP w Gryficach
Zofii Czasnowicz za pomys³ zorganizowania cennego spotkania z autork¹ literatury tworzonej dla dzieci i - jak sama p.
Wanda Chotomska powiedzia³a - dla starszych równie¿, poniewa¿ j¹ czytaj¹. (r)
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JEST TAKA DATA
W kalendarz Polaków wpisuje siê
nowa, ale ju¿ pamiêtna data, a jest ni¹
18 maja. Jak wszyscy wiemy (a przynajmniej wiêkszoæ Polaków), jest ni¹
dzieñ urodzin Karola Wojty³y, który sta³
siê papie¿em Janem Paw³em II. W³anie
w dzieñ 87 rocznicy urodzin Karola w
Miejskiej Bibliotece Publicznej mia³o
miejsce niecodzienne czytanie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Ca³a
Polska czyta dzieciom.
Niecodzienne, bo zorganizowane w
holu biblioteki, gdzie t³em by³a (jeszcze
jest) ekspozycja zdjêæ Jana Paw³a II, a
w gablotach na cianach korytarza wystawa filatelistyczna pt. Jan Pawe³ II na
znaczkach Poczty Watykanu zorganizowanej przez
pana Witolda Koziorowskiego. Na
krzes³ach ustawionych w pó³kole zasiedli uczniowie klas IV a i IV b
SP 4, towarzyszy³y im wychowawczynie p.p. Ma³gorzata Stawiñska i Dorota nigurowicz. W atmosferê zadumy
wprowadzi³y
ogniki pal¹cych
siê ma³ych wiec.
Pani Anna Burda,
prowadz¹ca spo-
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Reaktywacja Czkawy

tkanie, zaproponowa³a na rozpoczêcie
przeczytanie ulubionej piosenki Jana
Paw³a II Barki, a dzieci udowodni³y
¿e znaj¹ j¹ ca³¹ i zapiewa³y.
Pan Witold Koziorowski przeczyta³ fragment ksi¹¿ki autorstwa Joanny
Krzy¿aniak pt. Jan Pawe³ II czyli jak
Karolek zosta³ Papie¿em, nastêpnie
oprowadzi³ dzieci po filatelistycznej
ekspozycji odpowiadaj¹c na ka¿de zadane pytanie, poniewa¿ w tej dziedzinie jest niew¹tpliwym ekspertem nie
tylko w Gryficach. Rocznicê dnia urodzin Jana Paw³a II w Miejskiej Bibliotece Publicznej uczczono z ca³ym szacunkiem dla wielkiego Polaka i Nauczyciela.
(maja)

MIESZKAÑCY MIASTA
I GMINY GRYFICE
BURMISTRZ GRYFIC
og³asza VIII edycjê konkursu dla mieszkañców
miasta i gminy Gryfice
Mój balkon , mój ogród przydomowy  pe³en kwiatów

JELI:
masz piêkny balkon lub ogród przydomowy
na terenie miasta lub na terenie wiejskim
we udzia³ w konkursie !
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU PRZEWIDZIANE S¥
WARTOCIOWE NAGRODY RZECZOWE
Pisemne zg³oszenia bêd¹ przyjmowane w Urzêdzie Miejskim
w Gryficach, Pl. Zwyciêstwa 37 w pok. 202, II piêtro,
tel. (0-91) 38-427-35
w terminie do 22 czerwca 2007r.
Regulamin konkursu dostêpny na stronie internetowej
www.gryfice.eu oraz w Urzêdzie Miejskim w Gryficach,
Pl. Zwyciêstwa 37 w pok. 202, II piêtro.

REPREZENTACJA GRYFICKICH HARCERZY
Po rocznej przerwie Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Czkawa
powróci³ na scenê gryfickiego GDK.
Dnia 18 maja br. trwa³ tam spis uczestników festiwalu i spotkanie integracyjne.
Dnia 19 maja br. w godzinach porannych
zostali przewiezieni do Rejowic, sk¹d
wyruszyli na sp³yw kajakowy rzek¹ Reg¹
do Gryfic. Po wielu perypetiach na Redze
(w wodzie zwaliska wiatro³omów) wszyscy szczêliwie dotarli do przystani kajakowej w Gryficach i póniej na pyszn¹
grochówkê serwowan¹ w kawiarence
Domu Kutury. O godz.14.00 nast¹pi³o
przes³uchanie konkursowe piosenki harcerski XI Festiwalu.

Jury w osobach: Krystyna Radom,
Eugeniusz Gilski, Roman Kaczorowski,
po wys³uchaniu wszystkich wykonawców uda³o siê na naradê. A harcerze wyruszyli na historyczny bieg patrolowy
Szlakiem gryfickich zabytków, by ponownie siê spotkaæ, ale ju¿ w miejscu najbardziej lubianym, tj. przy ognisku integracyjnym. Tam by³a kie³basa z grilla i
napoje, oczywicie wy³¹cznie mineralne
b¹d herbata. Rano, 20 maja, o godz.9.00
na strzelnicy LOK-u otwarto dru¿ynowe
zawody strzeleckie, a o godz.12.00 ponownie harcerze zawitali w sali koncertowej GDK, by wys³uchaæ werdyktu jury i
wyst¹piæ w koncercie galowym.

A oto wyniki:
1. W kategorii 6-10 lat
wyró¿nienie: Gromada Zuchowa Dzielni Odkrywcy ze Szczecina
wyró¿nienie: Lene zuchy z £obza.
Miejsc nie przyznano.
2. W kategorii 11 - 15 lat
wyró¿nienie: Harcerki z klas¹ z £obza
wyró¿nienie: 44 DH Wilcze stado z Gryfie
III miejsce: Joanna Roman ze Szczecina
II miejsce: 9 ¯DH Watra ze Szczecina
Pierwszego miejsca nie przyznano.
3. W kategorii m³odzie¿ i doroli
wyró¿nienie: 65 DH Szarañcza ze Szczecina
wyró¿nienie: £obeskie w³óczykije z £obza
III miejsce: Samodzielny Wêdrowniczy Zastêp Rozpoznawczy
z Nowogardu
II miejsce: Niebezpieczny zwi¹zek z Goleniowa
I miejsce: Marta Kamiñska z Koszalina
Grand Prix XI Czkawa 2007" Od czasu do czasu ze Szczecina
Ponadto:
l. W historycznym biegu patrolowym ladami gryfickich zabytków, zorganizowanym przez ZHP Zwi¹zek Dru¿yn Rega w Gryficach, najwy¿sz¹ iloæ
punktów 29 - zdoby³y Lene duchy z £obza.
2. W dru¿ynowych zawodach strzeleckich Czkawa na sportowo zorganizowanych przez M³odzie¿owy Klub Strzelecki LOK Baszta w Gryficach
sklasyfikowano:
-I miejsce MKS LOK Baszta Gryfice
II miejsce SWZR Nowogard
III miejsce Ciche Cienie Gryfice
IV miejsce Kadra CZKAWY Gryfice
(maja)
REKLAMA
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GRYFICKA KRONIKA

Anna Biczkus

Zdjêcie: Pracownia fotografii artystycznej Foto Krystyna.
Zak³ad fotograficzny, Videofilmowanie
P. wiszczowski, Gryfice, ul. Kocielna 5.

Klub dyskusyjny
czeka na chêtnych
Czy w Gryficach s¹ mole ksi¹¿kowe, którzy chcieliby po przeczytaniu
kolejnej pozycji literackiej podzieliæ siê
swoimi odczuciami z innymi jej czytelnikami? To pytanie nasuwa siê przy
okazji sprawy utworzenia w tutejszej
Bibliotece Publicznej Klubu dyskusyjnego. Jego organizacj¹ zajêli siê
pracownicy tutejszej
czytelni dla doros³ych i
m³odzie¿y, a w szczególnoci pani Gra¿yna
Janowiak. Spytalimy
j¹ na czym polega nowy
pomys³ biblioteki:
Red: Sk¹d pomys³ na Klub dyskusyjny?
GJ: Marzy³o mi siê po przeczytaniu
Klubu Ksi¹¿ki za³o¿enie podobnego
zrzeszenia w naszej gryfickiej bibliotece, ale wtedy jeszcze nie by³o ku temu
mo¿liwoci. Teraz s¹  dziêki Instytutowi Ksi¹¿ki, który ju¿ od 3 lat wprowadza do polskich bibliotek takie kluby. My ju¿ jestemy formalnie zapisani
na ich licie, ale teraz musimy jeszcze
zachêciæ do uczestnictwa w nich naszych czytelników. Teraz panuje moda
na kluby, które z kolei propaguj¹ modê
na czytanie, wiêc mylê, ¿e chêtni bêd¹.

Red: Kto mo¿e zostaæ jego uczestnikiem?
GJ: Mylê, ¿e zale¿y to od tego, kto
siê zg³osi. Praktycznie nie ma tu ograniczeñ wiekowych, choæ podkreliæ
nale¿y, ¿e mog¹ to byæ czytelnicy, którzy korzystaj¹ z dzia³u dla doros³ych.
Chocia¿ nie wyklucza siê te¿ utworzenia dzieciêcego klubu. W zale¿noci od
potrzeb, grupy klubowiczów mo¿emy
równie¿ podzieliæ tematycznie, czyli
osobno bêd¹ siê spotykaæ fascynaci
krymina³ów a osobno na przyk³ad fantastyki. Wszystko zale¿y od tego ilu
bêdzie chêtnych. Maksymalnie w grupie mo¿e byæ 12 osób.
Red: Jak dzia³a Klub dyskusyjny?
GJ: Dostajemy odgórnie ksi¹¿ki 
ka¿dy cz³onek klubu dostaje t¹ sam¹
ksi¹¿kê i czyta j¹. Na nastêpnym spotkaniu, które odbêdzie siê po miesi¹cu
czasu, rozmawiamy na temat tej pozycji
literackiej. Na licie tych ksi¹¿ek jest 20
bestsellerów, przede wszystkim z literatury piêknej wspó³czesnej  polskiej i
zagranicznej. W tej chwili na pierwszym miejscu jest Pachnid³o. Ksi¹¿ki
uzyskujemy od Ksi¹¿nicy Pomorskiej 
po 4 komplety, a reszt¹ bêdziemy siê
wymieniaæ z innymi bibliotekami. Do-
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JEAN PHILIPPE
W BIBLIOTECE

Pewnie wszyscy pamiêtaj¹ medialny szum o polskim hydrauliku we Francji. Ile to by³o gadania i pokazywania w
telewizji przystojnego Polaka z kluczem tzw. francuzem. A tymczasem
okaza³o siê, ¿e w takiej miecinie, jak
Gryfice te¿ rodowity Francuz mieszka i
pracuje, nie doæ tego, to za³o¿y³ tu rodzinê i jest szczêliwym ojcem dwójki
dzieci. Dyr. MBP w Gryficah p. Zofia
Czasnowicz sobie tylko znanymi sposobami zaprosi³a pana Jean Philippe
Daigneau na spotkanie z dzieciakami w
ramach Ogólnopolskiej Kampanii
Ca³a Polska czyta dzieciom.
Tym razem w bibliotece zjawi³y siê
dzieci klas zerowych z SP 3 w towarzystwie swoich pañ wychowawczyñ
Stanis³awy Wieczorek i Anny Milczanowskiej. Kiedy ju¿ wszyscy zajêli
swoje miejsca p. Ania Burda wyg³osi³a
swoje sakramentalne has³o; Ca³a Polska czyta dzieciom. Dzieciaki, pewnie
by sprawiæ przyjemnoæ pani Ani, chóralnie, ale trzykrotnie has³o powtórzy³y, póniej dodaj¹c - Poczytaj mi
mamo, poczytaj mi tato.
Na pytanie p. Filipa czy prawd¹ jest,
¿e rodzice codziennie czytaj¹, ju¿ nie
by³o jednog³onie brzmi¹cej odpowiedzi. W wiêkszoci jednak by³y pozytywne. Goæ stwierdzi³, ¿e sam czyta, bo
czytaj¹c jednoczenie uczy siê jêzyka

polskiego. Obecnym w czytelni dzieciêcej dzieciom przeczyta³ pierwszy
rozdzia³ ksi¹¿eczki Mi zwany Paddington aut. Michael Bond. Jest to
pierwsza historia misia z Peru w Po³udniowej Ameryce, któremu przydarzy³y siê bardzo ró¿ne przygody. Póniej w
czytelni rozgorza³a dyskusja nad znajomoci¹ misiów, który i w jakim kraju
jest najwa¿niejszy dla dzieci i tych trochê starszych, którzy swoje pluszowe
niedwiadki zd¹¿yli schowaæ do kuferków, na pami¹tkê swojego dzieciñstwa.
We Francji dominuj¹c¹ rolê odgrywa
mi Coralgol, znany i naszym dzieciom
z dobranocek. Nadchodzi jednak czas
realizacji has³a: Ca³a Polska czyta dzieciom bajki o misiach i czas ten w naszej
bibliotece na pewno zostanie wykorzystany w 200 %.
Spotkanie z panem Filipem by³o
preludium do tego co nast¹pi. Samo
spotkanie, udane nie tylko dlatego, ¿e
s³uchano o przygodach misia z Peru,
ale dlatego, ¿e czyta³ je cz³owiek z
innego kraju, który do dzieci mówi³ w
swoim jêzyku tj. francuskim i t³umaczy³ na jêzyk polski ucz¹c je jednoczenie podstawowych s³ówek, jak; dzieñ
dobry, dziêkujê... Niejedno z dzieci
mia³o du¿o do opowiedzenia w domu,
o niecodziennym przecie¿ spotkaniu
w bibliotece.
(maja)

datkowym walorem jest to, ¿e ksi¹¿ki,
które dostaniemy bêd¹ dostêpne tylko
dla uczestników klubu, a s¹ to przecie¿
same nowoci!
W Klubie Dyskusyjnym chodzi
przede wszystkim o dobr¹ zabawê 
¿eby siê spotkaæ i porozmawiaæ o
czym, co siê razem przeczyta³o. Zal¹¿ek takiego klubu u nas ju¿ jest  s¹ nim
nasze rozmowy z czytelnikami przy ladzie. Bo przecie¿ do dyskusji wystarcz¹
ju¿ dwie osoby! Ale chcemy, ¿eby odbywa³y siê u nas formalne dyskusje w
wiêkszym gronie  dlatego pomys³ klubu. Nasze spotkania planujemy organizowaæ nie tylko na terenie biblioteki,
ale te¿ w innych mniej formalnych miejscach. Oczywicie bêdzie te¿ im zawsze
towarzyszy³a kawa i ciasto, a póniej 
kiedy ju¿ integracja miêdzy klubowiczami siê pog³êbi - mo¿e jaki grill.

Wszystko to zale¿y od przysz³ych
cz³onków klubu. Mylê, ¿e pomys³ jest
dobry i zaciekawi wielu naszych czytelników!
Red: Dziêkujê za rozmowê.
Klub Dyskusyjny to rzeczywicie
wietny pomys³ na szersze rozpropagowanie czytelnictwa, które w dobie komputerów i telewizji, zaczyna zanikaæ.
Mylê jednak, ¿e na terenie Gryfic znajdzie siê nie jeden mi³onik literatury,
który zamiast serfowaæ po internecie i
korzystaæ z gadu gadu, bêdzie wola³
na ¿ywo i w mi³ej atmosferze podyskutowaæ o przeczytanych przez siebie
ksi¹¿kach! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki Miejskiej, gdzie uzyskaj¹ dok³adne informacje na temat spotkañ Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki.
(m)
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Turniej Bezpieczne Wakacje

SP Trzyg³ów wie najwiêcej!
We wtorek, 22 maja br., w
Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach zorganizowano zawody pod
has³em Bezpieczne Wakacje.
Pomys³odawc¹ turnieju by³o
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Umiech, a swoj¹ pomoc zaoferowali równie¿: Stra¿ Po¿arna,
Policja oraz WOPR, które przygotowa³y i nadzorowa³y poszczególne
konkurencje. Na zawody, oprócz
uczniów SP4, przyby³y równie¿
dzieci z innych gminnych podstawówek, a wród nich reprezentanci: Prusinowa, Górzycy, Trzyg³owia
oraz SP 3 z Gryfic. Uczestnicy wziêli udzia³ w szeregu konkursów. Dla
najm³odszych, czyli klas I-III, przygotowano konkurencje sportowe.
Starsi uczniowie mogli wzi¹æ udzia³
w: konkursie plastycznym, który
dotyczy³ graficznej krytyki u¿ywek
oraz dwóch turniejach wiedzy.
Pierwszy z nich zwi¹zany by³ z ró¿nego typu zachowaniami w sytuacjach trudnych podczas wakacji, w
którym dzieci odpowiada³y na pytania zaczynaj¹ce siê s³owami: co
by zrobi³, gdyby.... W drugim nale¿a³o wykazaæ wiedzê z dziedzin:
bezpieczeñstwa na drodze, w wodzie i przeciwpo¿arnictwa. Uczniowie potrafili odpowiedzieæ bezb³êdnie na wiêkszoæ z zadawanych
pytañ i tym samym udowodnili, ¿e
doskonale poradz¹ sobie podczas
czekaj¹cych je nied³ugo wakacji.

Równie¿ konkurencje sportowe dowiod³y wysokiego poziomu sprawnoci dzieciaków, co daje nadziejê,
¿e w tym roku mniej bêdzie na naszym terenie typowych, letnich wypadków. Pomimo, i¿ wszyscy
uczestnicy turnieju spisali siê na
medal, trzeba by³o wyró¿niæ najlepsz¹ szko³ê, której uczniowie uzyskali najwy¿sz¹ ogóln¹ iloæ punktów w poszczególnych konkurencjach. A oto klasyfikacja:
I  SP Trzyg³ów
II  SP Prusinowo
III  SP3 Gryfice
IV  SP Górzyca
V  SP4 Gryfice.
Turniej uwieñczy³ pokaz gaszenia
domku, wykonany przez M³odzie¿ow¹ Dru¿ynê Po¿arnicz¹ OSP
Ociêcin. Wszyscy uczestnicy byli
zadowoleni z doskona³ej zabawy, ale
tak¿e z nowo pozyskanej wiedzy. (m)

Program Dni Gryfic
1  3 czerwca 2007
B³onie w Parku Miejskim
31.05.2007 (czwartek) Muzeum i Galeria BRAMA
godz.18,00

 wernisa¿e wystaw
malarstwo Eweliny Wolskiej z Kempten (Niemcy)
fotografia Gryfice z lotu ptaka Wies³aw Wojciech Schmidt

01.06.2007 (pi¹tek)
godz.10,00
godz.10,00
godz.16,00
godz.17,00
godz.17,30
godz.18,30
godz.20,00
godz.21,00

 korty tenisowe
fina³ Turnieju Dzikich Dru¿yn o puchar Burmistrza Gryfic
- strzelnica sportowa LOK
zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego
 stadion miejski mecz pi³ki no¿nej
B³êkitni Trzyg³ów  Znicz Wysoka Kamieñska
 b³onie w Parku Miejskim
Gor¹czka z³ota  Dzieñ Kowboja podsumowanie akcji PCK
 Baw siê razem z nami  gry, zabawy, konkursy
dla dzieci prezentacje przedszkolaków
 koncert zespo³u MATOMI
 koncert zespo³u MOLLÊDA
 kino pod gwiazdami MI

02.06.2007 (sobota) b³onie w Parku Miejskim
godz.14,00
godz.15,00
godz.16,00
godz.17,30
godz.19,00
godz.20,30
godz.21,30
godz.22,30

 Festiwal Regi
og³oszenie wyników konkursów i wrêczenie nagród laureatom
 koncert TARANTULE
 koncert BIG BAND GDK
 koncert MAKSO i gwiazdy cygañskie
 koncert TARANTULE
 ELVIS PRESLAY SHOW
 recital WOJCIECHA G¥SSOWSKIEGO
 24.00 zabawa taneczna

03.06.2007 (niedziela) b³onie w Parku Miejskim
FESTIWAL M£ODYCH TALENTÓW GRAMY 2007
godz.13,00

 próby techniczne

godz.17,00

 przes³uchania konkursowe
Jamajsky Natural  winoujcie, Grupa Projekt  Koszalin,
Nazwa  Choszczno, Extramix  Gryfino, Strefa Zero  Poznañ,
Agnieszka Pyszkowska  Szczecin, Big Fat Mama - Szczecin

godz.18,30

 koncert SIXTY SEVEN

godz.17,00  stadion miejski
mecz pi³ki no¿nej Sparta Gryfice  Vineta Wolin
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(cz. 2)

PO o lustracji i ME 2012

W poprzednim numerze Gazety przedstawilimyczytelnikom
pierwsz¹ czêæ relacji ze spotkania
z pos³ami Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj prezentujemy czêæ
drug¹, w której pos³owie wypowiadaj¹ siê na temat lustracji oraz
organizacji Mistrzostw Europy
2012 i korzyci, jakie mo¿e to przynieæ powiatowi gryfickiemu.
Red: Jakie jest pañstwa zdanie na
temat lustracji; czy jest ona potrzebna, czy nie?
Sebastian Karpiniuk: Ju¿ od samego pocz¹tku mówilimy, jako
Platforma Obywatelska, ¿e archiwa
IPN-owskie powinny byæ jawne dla
wszystkich. Sytuacja w sejmie spowodowa³a, ¿e lepiej by³o jak najszerzej uchyliæ drzwi od archiwów IPN,
ni¿ próbowaæ samodzielnie przeforsowaæ ich otwartoæ. Przygotowalimy wiêc uchwa³ê z 26 padziernika
2006 r., która mówi³a o wydawaniu
tzw. zawiadczeñ, w du¿ej mierze
maj¹cych byæ kopi¹ tego, co znajduje siê w aktach IPN-owskich. Zanim
jednak ujrza³a ona wiat³o dzienne,
pan prezydent Kaczyñski uzna³, ¿e
nie mo¿e one wejæ w ¿ycie i zaproponowa³ daleko id¹c¹ nowelizacjê,
próbuj¹c¹ po³¹czyæ dwa modele lustracji  pomiêdzy pe³n¹ jawnoci¹
archiwów IPN-owskich a pomiêdzy
lustracj¹ obowi¹zuj¹c¹ z Ustawy z
1997 r., dotycz¹c¹ owiadczeñ maj¹tkowych. Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³, ¿e to, co z tego wysz³o, jest
niezgodne z konstytucj¹ i dzisiaj tak
na prawdê wszyscy powracaj¹ do
tego, co proponowalimy na pocz¹tku. Musimy otworzyæ akta IPN i to
jest ostatnia mo¿liwoæ, abymy
mogli przeprowadziæ lustracjê w Polsce. Tylko zasadniczym pytaniem jest
tu to, czy te akta powinny byæ otwarte
bez zaciemniania jakichkolwiek informacji, równie¿ tych dotycz¹cych
tzw. zdrowia i ¿ycia intymnego i tutaj
s¹ dwie szko³y: my bardziej sk³aniamy siê ku temu, aby by³y otwarte
wszystkie akta i wszystkie informacje. Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê
przeforsowaæ pe³n¹ otwartoæ IPNowskich archiwów, bo jeli nie zrobimy tego teraz, to lustracja w zasadzie
nigdy nie zostanie zrealizowana w
Rzeczypospolitej.
S³awomir Nitras: My rzeczywicie bardzo otwarcie opowiadamy
siê za otwarciem archiwów, ale toczy
siê dyskusja wewn¹trz Platformy,
czy otwieraæ je zupe³nie szeroko ze
wszystkimi danymi czy bez pewnych
danych. My chcemy jawnoci nie
dlatego, ¿e ona nas pasjonuje, ale
prawda jest taka  o tym wszyscy zapominamy  ¿e my ¿yjemy od 1997
r., kiedy wesz³a ustawa lustracyjna,

w pañstwie, w którym nie ma dostêpu do teczek. Co nie znaczy, ¿e my
tych teczek nie znamy. Chcemy, ¿eby
pañstwo mieli wiadomoæ, ¿e
wszystkie akta, które do tej pory zosta³y upublicznione by³y ujawnione
nie w majestacie prawa  to praktycznie by³ przeciek. Problem polega na
tym, ¿e my chcemy ujawnienia tych
dokumentów dlatego, ¿e nie ma naszym zdaniem mo¿liwoci ich utajnienia. One i tak wyjd¹  tylko w tej
chwili one wychodz¹ w takich sytuacjach, kiedy s¹ komu przydatne.
My nie chcemy, ¿eby polsk¹ polityk¹
rz¹dzi³y teczki. Je¿eli ujawni siê dokumenty IPN, który jest przecie¿ archiwum pañstwowym, to bez manipulacji ujawnia siê ca³oæ dokumentów i te dokumenty s¹ poddawane
jakie analizie historycznej. A jeli
kto dokumenty ujawnia dziennikarzowi, to z regu³y ujawnia to, co
brzmi najfajniej. A przecie¿ przez
pryzmat jednej kartki nie da siê opowiedzieæ historii, ale ka¿da kartka
co do tej historii wnosi. My ¿yjemy
w wolnym pañstwie, ale to nasze
pañstwo, mimo ¿e wolne nie by³o,
nie ma³o przerwy od roku 45 do 99.
Tu by³o ¿ycie i tu byli ludzie. Jak
wiêc napisaæ historiê bez dostêpu do
archiwów? Archiwum s³u¿b PRL to
jest najwiêksze ród³o historyczne o
ca³ej opozycji i o wszystkim co siê
dzia³o poza kontrol¹ pañstwa  no bo
wszystko, co by³o poza, by³o przedmiotem inwigilacji. Nie twierdzê, ¿e
ono by³o jedyne i prawdziwe, ale
jest! Wa¿ne jest te¿ to, ¿e nasza ustawa lustracyjna nie przewidywa³a
¿adnych kar  my chcielimy tylko
ujawniæ akta.
Arkadiusz Litwiñski: Chcia³by
jeszcze dodaæ do wypowiedzi moich
kolegów, ¿e bêdê jednym z tych, którzy chc¹ przekonywaæ i Jana Rokitê
i Donalda Tuska do tego, aby nie doprowadzaæ do sytuacji, w których
pañstwo bêdzie ujawnia³o informacjê o ofiarach inwigilowanych i o ich
¿yciu prywatnym. Nie powinnimy
doprowadzaæ do tego, aby upubliczniaæ te dra¿liwe informacje o ¿yciu
inwigilowanych osób. Zgadzam siê z
koniecznoci¹ upublicznienia tych
archiwów, ale pójcie za daleko
mo¿e doprowadziæ do kolejnego zarzutu konstytucyjnego i kilkumiesiêczna operacja znowu zakoñczy siê
wyrokiem Trybuna³u. Tego chyba
nam nie potrzeba.
Red: Jak Zachodniopomorska
Platforma Obywatelska chce wykorzystaæ organizacjê Mistrzostw Europy 2012 dla naszego regionu?
Stanis³aw Gaw³owski: Mamy
wiadomoæ, ¿e nasi poprzednicy w
Zachodniopomorskim przespali

swoj¹ szansê  w tym sensie, ¿e warto by³o zabiegaæ o co wtedy, gdy
Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej kompletowa³ oferty miast w czêci dotycz¹cej miejsc organizacji meczów.
Natomiast my i tak siê nie poddajemy. Kilka dni temu debatowalimy
nad tym, jak do tej sprawy podejæ.
Jest kilka istotnych spraw z punktu
widzenia regionu. Po pierwsze - infrastruktura transportowa, i tutaj
istotn¹ rolê odgrywa droga krajowa
nr 6; chocia¿ ona bezporednio przez
same Gryfice nie przebiega, ale jednak Gdañsk, gdzie maj¹ siê odbyæ
Mistrzostwa, ³¹czy z zachodem Europy. Jestemy te¿ przekonani o tym,
¿e ci¹gle istnieje jeszcze szansa,
¿eby jeden czy dwa mecze odby³y siê
w Szczecinie i to w du¿ej czêci bêdzie zale¿eæ te¿ od pana prezydenta
Krzystka. On bardzo mocno jest zaanga¿owany w budowê nowego
obiektu sportowego i wydaje nam
siê, ¿e mo¿e siê powtórzyæ sytuacja
choæby z Portugalii, gdzie na pocz¹tku by³o kilka miejsc, w których mia³y siê odbywaæ mecze, a na koñcu
skoñczy³o siê na 11-stu. Nie sk³adamy broni  mylimy, ¿e jest jeszcze o
co walczyæ, choæ mamy wiadomoæ, ¿e nasza pozycja startowa jest
znacznie gorsza ni¿ Gdañska, Poznania czy Warszawy. Euro 2012 mo¿e
dotyczyæ równie¿ mieszkañców powiatu gryfickiego. Bowiem Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego w ramach rodków windykatywnych zapisa³ ju¿ kwotê 8
mln euro na budowê boisk ze
sztuczn¹ nawierzchni¹ i jest to taki
element, który mylê, ¿e przy okazji
Euro 2012 warto wykorzystaæ. Zainteresowanie pi³k¹ no¿n¹ niew¹tpliwie w Polsce wzronie i to w ró¿nych
obszarach  równie¿ w obszarze
dzieci i m³odzie¿y. Ten program, który jest realizowany wspólnie z Za-

chodniopomorskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej ma na celu z jednej strony
przygotowanie infrastruktury sportowej  bardzo dobrych obiektów
sportowych na terenie powiatu.
Wiêkszoæ regionu jest ich bowiem
pozbawiona. Warto wiêc myleæ w
takich kategoriach, ¿e przy okazji
tego typu wielkiej imprezy jeszcze
inne akcenty warto realizowaæ. Jest
szansa równie¿ na to, aby jednym z
orodków, w których potencjalnie
znajd¹ swoj¹ siedzibê dru¿yny, które
bêd¹ graæ w Polsce, znajdowa³ siê na
terenie województwa zachodniopomorskiego. Te starania równie¿ bêdziemy czyniæ.
Magdalena Kochan: Mylimy
tak¿e o wspólnej promocji terenów
nadmorskich  nie tylko w internecie, ale te¿ poprzez zwiêkszon¹ iloæ
lotów lotnictwa szczeciñskiego, z
ofertami do wielu miejsc. W sprawie
przyspieszenia budowy S6 uda³o nam
siê zebraæ pod petycj¹ do pana premiera Kaczyñskiego ponad 170 podpisy pos³ów ró¿nych opcji i z ró¿nych
miejsc w kraju. Teraz czekamy, czy
ona odniesie swój skutek czy nie.
Radny Artur £¹cki: Euro 2012
ma te¿ inne echo. W gminie Rewal,
w padzierniku tego roku, odbêdzie
siê ju¿ pierwszy turniej miêdzynarodowy dru¿yn pi³karskich W18. Jest
to turniej z czterema zespo³ami: Polska, Bu³garia, Norwegia i Austria. Z
tego, co wiem na dzieñ dzisiejszy, na
posiedzeniu PZPN wyznaczono
miejsce tego turnieju w Rewalu. To
jest w³anie te¿ zwi¹zane z EURO
2012. W momencie, kiedy dostalimy zgodê na organizacjê Mistrzostw razem z Ukrain¹, zaczê³o
siê nam sypaæ wiêcej imprez pi³karskich m³odzie¿owych. I to ju¿ jest
pierwszy krok ku lepszej przysz³oci
w tej dziedzinie.
Rozmawia³a Magdalena liwiñska
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P³otowscy m³odzi lekkoatleci

¯yciówki w Poznaniu

DAWID WYSOCKI
Wartociowe wyniki uzyskali
podczas Ligi Juniorów Dawid Wysocki i Ma³gorzata Ostrowska. W
zawodach, które odby³y siê na stadionie Olimpii w Poznaniu, wystartowali w biegu na 1500 metrów.
Dawid uzyska³ czas 4.12,75, co jest
jego nowym rekordem ¿yciowym.

GOSIA OSTROWSKA

Swój rekord ustanowi³a tak¿e Ma³gosia. Wynik 4.54,98 da³ jej trzeci¹
lokatê w zawodach. Rezultaty zawodników Mokasyna s¹ dobrym
prognostykiem przed walk¹ o minima na Ogólnopolsk¹ Olimpiadê
M³odzie¿y (Dawid) i Mistrzostwa
Polski Juniorów (Goka).
(K)

Turniej Dru¿yn Podwórkowych

Kolejne mecze
m³odych pi³karzy

Ograli lidera!
W 23 kolejce spotkañ I gr. kl.A, w
Gryficach dosz³o do potyczki przewodz¹cych w tabeli rezerw winoujskiej FLOTY z innym pretendentem
do okrêgowego awansu  B£ÊKITNYMI Trzyg³ów. W bezporedniej
konfrontacji lepsi okazali siê trzyg³owianie, zwyciê¿aj¹c podopiecznych
Czes³awa Rybczyñskiego 2:0.
B£ÊKITNI Trzyg³ów  FLOTA II
winoujcie 2:0 (1:0)
1:0  Stanis³aw Rodziewicz (36'), 2:0
 Stanis³aw Rodziewicz (84')
sêdziowa³: Waldemar Ignaszewski z
Gryfic
B£ÊKITNI: Tomasz Hoderny  Adrian Ratajczyk, Marcin Matela, Artur
Solowski (13'  Micha³ Cymkiej), Rados³aw Dowgierd (46'- Jacek Twardisz), Kamil Ankiewicz, Janusz Ptak,
Marcin Kumierek, Mariusz Ligenza,
Krzysztof W³odarczyk, Stanis³aw
Rodziewicz
Trener: Artur Solowski
Pierwsza ods³ona sobotnich zawodów to hegemonia gospodarzy.
Ju¿ w 2', licz¹cy siê wci¹¿ w walce o
awans B£ÊKITNI mogli obj¹æ prowadzenie. Bliski powodzenia by³ Stanis³aw Rodziewicz  trzyg³owski napastnik, po dorodkowaniu Artura
Solowskiego, z bliska pocelowa³ w
s³upek. W 12', 18' i 29', po celnych
uderzeniach aktywnego w sobotê
Mariusza Ligenzy, udanie interweniowa³ Rafa³ Rogowski, który tydzieñ
wczeniej broni³ barw FLOTY I w
meczy ze szczecineckim DARZBOREM. W 36' zdecydowan¹ przewagê
B£ÊKITNI udokumentowali golem.
Perfekcyjne zgranie g³ow¹ Kamila

Ankiewicza, strza³em z bliska sfinalizowa³ Stanis³aw Rodziewicz. W inauguracyjnych 45 minutach przyjezdni bramce strze¿onej przez Tomasza
Hodernego, powa¿nie zagrozili 2
razy. W 26' bomba z 35 metrów
Krzysztofa Szyd³owskiego trafi³a w
poprzeczkê, a tu¿ przed przerw¹
gron¹ akcjê Rafa³a Wrony, udanym
wlizgiem skasowa³ Krzysztof W³odarczyk.
Po zmianie stron, sytuacja na placu gry nieco siê zmieni³a. Za spraw¹
graczy drugiej linii  Krzysztofa Szyd³owskiego, Kamila Maliszewskiego
i Artura Swata  FLOTA opanowa³a
rodkow¹ strefê boiska i w efekcie
Hoderny kilkakrotnie zmuszony by³
do interwencji. Stra¿nik B£ÊKITNYCH na oklaski zas³u¿y³ zw³aszcza
w 64' i 69', efektownie broni¹c dwukrotnie g³ówki z bliska Cezarego
Bartczaka. Losy meczu na szczycie
rozstrzygnê³y siê w 84'; po kilkunastometrowym rajdzie, oko w oko z Rogowskim stan¹³ Stanis³aw Rodziewicz
i na raty umieci³ pi³kê w siatce.
Zas³u¿ona wygrana B£ÊKITNYCH mog³a byæ jeszcze bardziej
okaza³a; 7 minut wczeniej w idealnej
sytuacji, fatalnie skiksowa³ trzyg³owski rezerwowy Jacek Twardisz. Walcz¹cej ambitnie o okrêgowe szlify ekipie z Trzyg³owia, najwiêkszy wk³ad w
pokonaniu lidera mieli: autor obu goli
 Stanis³aw Rodziewicz, bezb³êdnie interweniuj¹cy stoper  Marcin Matela i
kreator gry  Krzysztof W³odarczyk.
Wród pokonanych wyró¿nili siê: maj¹cy za sob¹ wystêpy w pierwszym zespole, pomocnik  Krzysztof Szyd³owski i rutynowany  Artur Swat.
(r)

DIEGO III

TRZYG£ÓW

19 maja br. rozegrana zosta³a kolejna runda turnieju Dru¿yn Podwórkowych w pi³kê no¿n¹. A oto wyniki:
DIEGO I
BRICO MARCHE
DIEGO III
DIEGO I
BRICO MARCHE
DIEGO II

DIEGO I i II

1
2
3
4








BRICO MARCHE
SZKÓ£KA DIEGO I
SZKÓ£KA DIEGO II
SZKÓ£KA DIEGO III

DIEGO III 1:0
DIEGO II 1:0
DIEGO II 0:1
BRICO MARCHE 1:1
DIEGO III 2:0
DIEGO I 0:0
7
5
4
0

4:1
2:1
1:1
0:4
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Adres redakcji: Gryfice,
ul. nadaæ
Wa³owa 8/7,
tel. 091 wppp1@wp.pl
384 71 53, 0504 042 532
Og³oszenie
mo¿na
mailem:
MIESZKANIA

NIERUCHOMOCI

INNE
n Zatrudniê pracowników do wykañczania wnêtrz. Tel. 506 670 999

n Kupiê mieszkanie w £obzie ok 60
mkw. Tel. 505 184 497.
n Poszukuje do wynajêcia domu lub
mieszkania samodzielnego na wsi.
Tel. 691 794 996.

n Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 mkw. Tel. 602 321 227.
n Sprzedam mieszkanie w Gryficach ul. Niechorska, parter, 58
mkw., 3 pokoje. Cena 120 tys. Tel.
697 691 078.

n Sprzedam Opel Kadet Combi
benzyna-1,4l, rok 1990, szary metalik - org., bezwypadkowy, 5 - dzwiowy, centralny zamek, szyberdach,
bardzo ekonomiczny. Proponowana cena 3100 z³. Tel. 091 397 4127
lub 604 845 753.

n Sprzedam: Hyunday Accent LS
1,3 12V, '98r., 5-drzwiowy, granat,
ABS, 2 poduszki, wspomag.,
centr.zamek, radio, klimatyz., 7800
+ op³aty; 697 424 727.
n Sprzedam Peugeot 306 XR 1,6,
'94r., 5-drzwiowy, zielony metalik,
radio, szyberdach, wspomag.,
3700,- + op³aty 697 424 727.

n Sprzedam ro¿no elektryczno-gazowe 2-rzêdowe 4-palnikowe na 42
sztuki kurczaków, typ RGK 48. Tel.
0663 768 498.
n Sprzedam zamra¿arkê, ch³odziarkê i inne urz¹dzenia gastronomiczne i sklepowe (gwarancja).
Tel. 0601 587 438
n Pilnie sprzedam telefon SONY
ERICSON J210i z ³adowark¹ na
gwarancji. Cena 120 z³, tel. 669 348
840.
n Sprzeda¿ perfum markowych.
Tel. 601 088 446.

n Elektryk z uprawniwniami przyst¹pi do robót zleconych. Tel. 696
757 393.
n Sprzedam: malutkie pieski z kokardk¹ - Yorki 600 805 073.
n Sprzedam kiosk typ jugos³owiañski, kostkarka do lodu, sokowirówka przemys³owa, mieszacz do koktaili. Tel. 091 386 3525.
n Kempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
n Poszukiwany muzyk lub zespó³
muzyczny w okresie letnim do
grania w Rewalu - LE. Na Fali. Tel.
501 026 529, 502 701 543.

n Sprzedam 18 ton zbo¿a. Tel 094
363 12 58.

n Praca w Niemczech przy zbiorze
i pakowaniu warzyw - legalna. Tel.
505 717 271.
n Zatrudniê kucharkê i pomoc kuchenn¹ na sezon letni w Trzêsaczu
n Przedszkole zatrudni przedszkolankê, nauczyciela jêzyka angielskiego, osobê do prowadzenia zajêæ muzycznych, plastycznych i ruchowych. Kontakt: 0 606 707 263
n Przyjmê mê¿czyznê do pracy legalnej w Niemczech - praca przy koniach. Mile widziane podstawy jêzyka niemieckiego. Wiek 30-50 lat.
Tel. 091 39 11 905, 603 435 769
n Praca w Niemczech - pani¹ znaj¹c¹ dobrze niemiecki w mowie,
wiek 45-55 lat, opieka nad starszym
ma³¿eñstwem, warunki pracy i p³acy bardzo dobre, praca na pó³tora
miesi¹ca - pó³tora miesi¹ca w kraju.
504 748 717.
n Malowanie, monta¿ paneli pod³ogowych i inne naprawy wykona Z³ota R¹czka" tel. 091 3922783, 0660
392 851.

n Sprzedam dzia³kê budowlan¹
na ul. Niepodleg³oci w Gryficach.
Tel. 501 278 866.

n Sprzedam dom w Drawsku Pom.
192 mkw. 4 pokoje, salon, ³azienka,
taras, gara¿  37 mkw., podpiwniczony, dzia³ka 1200 mkw. Tel.
668314911.
n Szukam do wynajêcia pomieszczeñ magazynowych na zbo¿e. Tel.
094 363 12 58.

US£UGI
n RTV - servis - naprawa Us³ugi
domowe i warsztatowe £obez, Cicha 3/1, Br. Micek tel. 3974127 lub
604845753.

n Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i
fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.

n Zatrudniê lektora jêzyka angielskiego w godzinach popo³udniowych na terenie Gryfic; tel. 0 602
401 331.

n Wykonujemy profesjonalne
strony internetowe na zamówienie
tel. 0605 522 340.

n Przyjmê do pracy traktorzystê i
kombajnistê. Tel. 094 363 12 58

n Niemiecki - Korepetycje dla ka¿dego 600 383 457.
n Videofilmowanie. Tel. 0605 732 267.
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Regionalne derby dla SPARTY
W 26 kolejce spotkañ V dywizji
SPARTA zwyciê¿y³a w Gryficach rywala zza miedzy  RADOVIÊ Radowo
Ma³e 4:2. Tym samym team dowodzony
przez Artura Kurkiewicza zrobi³ milowy krok na drodze do celu, jakim jest
dalszy byt w tej klasie rozgrywkowej.
Imprez¹ towarzysz¹c¹ zawodom by³
Piknik z Bosmanem. Szczeciñska firma jest jednym z niewielu sponsorów
wspieraj¹cym Stowrzayszenie MKS
SPARTA.
SPARTA Gryfice  RADOVIA Radowo Ma³e 4:2 (3:0)
1:0  Jakub Gnat (4'), 2:0 - Mariusz
Remplewicz (15'), 3:0 - Pawe³ Rynalski
(44'), 3:1  Jacek Talarowski (52'), 4:1
 Pawe³ Rynalski (55'), 4:2  £ukasz Tomaszkiewicz (63')
¿.k: Wlalak (SPARTA), Talarowski
(RADOVIA)
sêdziowa³: Jaros³aw Korolczuk
widzów ok. 800
SPARTA: Sylwester G³adysz  Mateusz
Janowski, Mariusz Wlalak, Pawe³
Bogacz, Pawe³ Rynalski, Jakub Gnat
(76'  Bartosz Machaj), Mariusz D¹browski, Przemys³aw D¹browski,
Krzysztof Wawiórko, Zbigniew Stosio,
Mariusz Remplewicz.
Trener: Artur Kurkiewicz
RADOVIA: Arkadiusz Chojnacki (46'
- Micha³ Stosio)  Sylwester Bednarek,
Ireneusz Kulik, Mateusz Rylling, Emil
Pilichowski, Krzysztof Janik, Jacek
Talarowski (68'  Pawe³ Wojnarowski),
£ukasz Tomaszkiewicz, Robert K³osowiak (46'  Rafa³ Chilowski), Rafa³ Rosiak, Grzegorz Woniak.
Trener: Henryk Kulik.
Liczna, oko³o 800-osobowa rzesza
kibiców, która w niedzielne popo³udnie
zasiad³a na trybunach kameralnego stadionu przy ul. Sportowej w Gryficach,
by³a wiadkiem ciekawego, choæ nie
stoj¹cego na wysokim sportowym poziomie widowiska. Pad³o 6 goli, dwukrotnie futbolówka trafia³a w poprzeczkê, a klarownymi, tzw.bramkowymi sytuacjami mo¿na by z powodzeniem
obdzieliæ kilka innych spotkañ.
Mecz u³o¿y³ siê po myli miejscowych, którzy ju¿ po kwadransie gry
prowadzili 2:0. Rezultat otworzy³ w 4'
Jakub Gnat, po mistrzowsku finalizuj¹c
krosowe podanie Paw³a Bogacza. Prowadzenie podwy¿szy³ w 15' Mariusz
Remplewicz. Pi³ka p³asko bita zza pola
karnego przez pomocnika SPARTY,
trafi³a w nogê, stoj¹cego na linii strza³u
 Sylwestra Bednarka  i po rykoszecie,
ca³kowicie myl¹c Arkadiusza Chojnac-

RADOVIA

SPARTA
kiego, wpad³a do siatki. Dwubramkowa
przewaga nie satysfakcjonowa³a gryficzan  miejscowi nie zwolnili tempa, a
¿e maj¹cy tylko iluzoryczne szanse na
pozostanie w lidze radowianie nie sk³adali broni, potyczka nabra³a rumieñców. W 28' i 29' bliski powodzenia by³
g³ówny architekt wyjazdowego sukcesu SPARTY w Chojnie  Przemys³aw
D¹browski. Niestety, nie mia³ jednak w
niedzielê pi³karskiego farta. Dwukrotnie pi³kê, po jego celnych uderzeniach g³ow¹, z linii bramkowej wybijali
asekuruj¹cy Chojnackiego obroñcy.
RADOVIA po raz pierwszy powa¿nie
zagrozi³a Sylwestrowi G³adyszowi w
30'  bombê z dystansu £ukasza Tomaszkiewicza, którego fani z kopanej
powiatu gryfickiego pamiêtaj¹ z udanych wystêpów w REDZE Meridzie,
powietrzn¹ parad¹ golkieper gospodarzy sparowa³ na rzut ro¿ny. 3 minuty
póniej G³adysz wybiegiem za pole
karne uprzedzi³ szar¿uj¹cego Jacka Talarowskiego. Od tego momentu sytuacja na placu boju zmienia³a siê jak w
kalejdoskopie. W 36' znakomit¹ okazjê
zaprzepaci³ Pawe³ Rynalski, przegrywaj¹c pojedynek 1:1 z Chojnackim, w
39' wyczyn kapitana SPARTY skopiowa³ Przemys³aw D¹browski. Po
przeciwnej stronie szans na zdobycie
kontaktowego gola nie wykorzystali: w
40'  Talarowski, który po zagraniu rozkrêcaj¹cego siê z minuty na minutê Tomaszkiewicza, przymierzy³ celnie z 12
metrów, jednak nie na tyle precyzyjnie
by pokonaæ G³adysza oraz w 43' Tomaszkiewicz  k¹liwe uderzenie pomocnika RADOVII intuicyjnie, przed
siebie odbi³ ros³y golkieper, a bezpañsk¹ pi³kê bez namys³u na bezpieczn¹ odleg³oæ wyekspediowa³ poprawnie spisuj¹cy siê w tym meczu 

Zbigniew Stosio. O tym, i¿ niewykorzystane sytuacje siê mszcz¹, przekonali
siê przyjezdni w 44', po indywidualnym
popisie, gola do szatni zdoby³ Pawe³
Rynalski. Drug¹ ods³onê od mocnego
uderzenia rozpoczê³a RADOVIA. W
52', po dorodkowaniu Mateusza Ryllinga, niepewnie interweniowa³ G³adysz, a odbita przez niego zbyt krótko
pi³kê z blisko do siatki wpakowa³ Talarowski. Stracony gol rozsierdzi³ gospodarzy, a na celn¹ ripostê z ich strony nie
trzeba by³o d³ugo czekaæ. 3 minuty
póniej, po mierzonej centrze Mariusza
Wlalaka, stoj¹cego miedzy s³upkami
od 46'  Micha³a Stosio  uderzeniem
pod poprzeczkê pokona³ Rynalski. Za
minutê powinno byæ 5:1. W idealnej
sytuacji fatalnie skiksowa³ Mariusz D¹browski. Graj¹ca bez kompleksów RADOVIA w 63' zdoby³a drugiego gola.
Swój udany wystêp w Gryficach, filmowym uderzeniem z 18 metrów, ukoronowa³ £ukasz Tomaszkiewicz. W 68'
podopieczni Henryka Kulika po raz
kolejny mogli skarciæ ra¿¹cych nonszalancj¹ gryficzan. Na szczêcie dla G³adysza o centymetry pomyli³ siê Krzysztof Janik. W ostatnich 20 minutach
wszystko wróci³o do normy. SPARTA
kilkakrotnie by³a bliska podwy¿szenia
prowadzenia: w 70' Wlakak, po podaniu Gnata, pocelowa³ w poprzeczkê. W
72' Przemys³aw D¹browski przegra³
pojedynek oko w oko z umiejêtnie skracaj¹cym k¹t Stosiem. W 82' Remplewicz z rzutu wolnego trafi³ pi³k¹ w spojenie s³upka z poprzeczk¹, a w 84' ten
sam pi³karz, po podaniu Rynalskiego z
5 metrów pocelowa³ w bramkarza.
Reasumuj¹c, gospodarze zas³u¿enie
zgarnêli komplet celnych punktów, choæ
styl w jakim to uczynili pozostawia wiele
do ¿yczenia. Z kolei skazana na po¿arcie
RADOVIA po swoim wystêpie pozostawi³a niez³e wra¿enie. W jej szeregach
by³o jednak zbyt wiele s³abych punktów,
by w Gryficach mog³a pokusiæ siê o jak¹kolwiek zdobycz punktow¹.
W nadchodz¹c¹ sobotê SPARTA
udaje siê do jaskini lwa w Dêbnie
Lubuskim. Tamtejszy D¥B w tej kolejce zapewni³ sobie definitywnie IV- ligowy awans.
PS. W przedmeczu juniorów
SPARTA pokona³a swoich rówieników z Radowa Ma³ego 2:0. Autorami

bramek byli: Krzysztof D¹gielski i
Rafa³ Lal.
(a)

POWIEDZIELI PO MECZU:
Artur Kurkiewicz: Zadowolony jestem
wy³¹cznie z koñcowego rezultatu,
który w znacznej
mierze przybli¿a
zespó³ do wytyczonego przed sezonem celu.
Natomiast bol¹ mnie kardynalne
b³êdy obroñców oraz zastraszaj¹ca indolencja strza³owa napastników. Piêt¹ achillesow¹,
prowadzonej przeze mnie ekipy,
jest krótka ³awka. Swoich
podopiecznych oceniam pozytywnie tylko za postawê w
pierwszych 45 minutach. O grze
w ich wykonaniu po przerwie
chcia³bym jak najszybciej zapomnieæ. Jeli chodzi o indywidualne cenzurki, najwy¿ej oceniam
wystêp Paw³a Bogacza.
Henryk Kulik: O zwyciêstwie
SPARTY w znacznej mierze zadecydowa³ brak konsekwencji moich
ch³opców w pocz¹tkowych minutach rywalizacji. Z koniecznoci
(w przerwie zimowej odesz³o z
dru¿yny 8 podstawowych graczy) korzystam z us³ug zawodników nie w pe³ni przygotowanych
do wystêpów na V-ligowych
boiskach. Zadowolony jestem z
postawy pi³karzy, których desygnowa³em do boju po przerwie.
Chcia³bym podziêkowaæ organizatorom zawodów za poczêstunek, a licznie przyby³ym kibicom za prawdziwie sportowy i
kulturalny doping.
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KLASA A  21 kolejka

Pomorska Liga Oldbojów  I liga 18 kolejka
ZEG/SPRATA

BAJCAR/GRYF

UNIA

PAMET

ZRYW

COS/OPO

mecz zaleg³y: TERMEX/ZEFIR 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TERMEX/ZEFIR 3:3
INA
2:1
LOTNIK/MIRSTAL 5:2
AMATOR
3:2
FERETTI/SOKÓ£ 2:2
WIATOWID
3:0
UNIA
1:3

Pamet widwin
42 pkt.
Zryw Kretomino
41 pkt.
Amator Ko³obrzeg
30 pkt.
Unia Bia³ogard
30 pkt.
COS/OPO Wa³cz
28 pkt.
wiatowid £obez
23 pkt.
Bajcar/Gryf 95 S³upsk
23 pkt.
Feretti/Sokó³ Karlino
20 pkt.
ZEG/Sparta Gryfice
17 pkt.
Termex/Zefir Wyszewo
16 pkt.
Lotnik/Mirstal Miros³awiec14 pkt.
Ina Iñsko
13 pkt.

59:29
67:21
45:38
35:24
33:30
34:44
38:39
26:39
28:50
34:45
27:54
26:45

Pomorska Liga Oldbojów  II liga 18 kolejka 19.05
REGA/ MERAIDA
WYBRZE¯E
CZARNI
OLIMP
MEWA
DRINK/ TEAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 SARMATA
 IKAR
 KONSORCJUM
 SCAL/KPPD
 DRAWA/KRYSTAN
 STRAZAK

Konsorcjum Bia³ogard
Rega/Merida Trzebiatów
Drink Team Szczecin
Sarmata Dobra
Stra¿ak wieszyno Manowo
Olimp Z³ocieniec
Mewa Resko
Ikar Krosino
Wybrze¿e Rewalskie
SCAL/KPPD Wierzchowo
Czarni Czarne
Drawa/Krystan Drawsko

41 pkt.
41 pkt.
39 pkt.
30 pkt.
30 pkt.
30 pkt.
27 pkt.
26 pkt.
19 pkt.
16 pkt.
13 pkt.
1 pkt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

D¹b Dêbno
PIAST Choszczno
VINETA Wolin
ORZE£ Trzcinsko Zdrój
ODRA Chojna
POMORZANIN Nowogard
POLONIA P³oty
SPARTA Gryfice
PIAST Chociwel
MIESZKO Mieszkowice
HUTNIK EKO TRAS Szczecin
OSADNIK Mylibórz
FAGUS Ko³bacz
K£OS Pe³czyce
RADOVIA Radowo Ma³e
ZORZA Dobrzany

67 pkt.
60 pkt.
51 pkt.
49 pkt.
46 pkt.
44 pkt.
36 pkt.
33 pkt.
33 pkt.
30 pkt.
28 pkt.
27 pkt.
25 pkt.
23 pkt.
21 pkt.
17 pkt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

- Bizon Cerkwica
- Ba³tyk Gostyñ
- Jantar Dziwnów
- Pomorzanin Przybiernów
- Rega Merida II Orze³ Trzebiat.
- Flota II winoujcie
- Zieloni Wyszobór

JANTAR Dziwnów
FLOTA II winoujcie
B£ÊKITNI Trzyg³ów
ISKRA Golczewo
REGA MERIDA II Trzebiatów
SOWIANKA Sowno
FALA Miêdzyzdroje
GARDOMINKA Mechowo
PIONIER ¯arnowo
BIZON Cerkwica
POMORZANIN Przybiernów
BA£TYK Gostyñ
ZNICZ Wysoka Kamieñska
ZIELONI Wyszobór

Ina Iñsko
Orkan Suchañ
Masovia Maszewo
Wicher Brojce
wiatowid £obez
KP Police II
Iskierka mierdnica
Vielgovia Szczecin

57:28
35:21
55:28
56:30
59:38
49:34
34:34
44:35
40:46
30:61
32:47
20:83

- Orze³ Trzciñsko-Zdrój
- K³os Pe³czyce
- Piast Choszczno
- Zorza Dobrzany
- Odra Chojna
- Radovia Radowo Ma³e
- Fagus Ko³bacz
- Vineta Wolin

Iskra Golczewo
Gardominka Mechowo
Fala Miêdzyzdroje
Pionier ¯arnowo
Sowianka Sowno
B³êkitni Trzyg³ów
Znicz Wysoka Kamieñska

48 pkt.
47 pkt.
45 pkt.
43 pkt.
35 pkt.
34 pkt.
33 pkt.
29 pkt.
26 pkt.
25 pkt.
17 pkt.
15 pkt.
14 pkt.
5 pkt.

4:2
3:3
1:6
0:1
3:2
2:0
3:0

70- 34
78 - 32
51 - 28
59 - 31
53 - 22
40 - 34
53 - 27
50 - 61
43 - 36
48 - 34
28 - 64
33 - 74
32 - 68
11 - 94

Klasa okrêgowa gr I  26 kolejka 19/20 maj

1:0
3:2
2:6
3:1
3:1
7:3

V liga  26 kolejka 19/20.05
Piast Chociwel
Polonia P³oty
Pomorzanin Nowogard
Osadnik Mylibórz
D¹b Dêbno
Sparta Gryfice
Mieszko Mieszkowice
Hutnik EKO TRAS Szczecin
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2:0
2:3
1:6
0:1
1:0
4:2
1:1
2:2

65 - 21
66 - 25
52 -32
54 - 36
57 - 33
56 - 46
54 - 57
37 - 40
41 - 29
32 - 31
38 - 45
35 - 58
28 - 54
28 - 46
40 - 75
27 - 92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

- Promieñ Mosty
- Mewa Resko
- Korona Stuchowo
- Sarmata Dobra Nowogardz.
- D¹brovia Stara D¹browa
- wit Szczecin
- Orze³ Prusinowo
- Sparta Wêgorzyno

WIT Szczecin
SARMATA Dobra
KP II Police
PROMIEÑ Mosty
WICHER Brojce
SPARTA Wêgorzyno
ISKIERKA mierdnica
MASOVIA Maszewo
KORONA Stuchowo
WIATOWID £obez
VIELGOVIA Szczecin
D¥BROVIA Stara D¹browa
MEWA Resko
ORKAN Suchañ
INA Iñsko
ORZE£ Prusinowo

59 pkt.
49 pkt.
47 pkt.
44 pkt.
41 pkt.
39 pkt.
38 pkt.
37 pkt.
34 pkt.
33 pkt.
33 pkt.
31 pkt.
28 pkt.
24 pkt.
23 pkt.
18 pkt.

0:1
5:2
1:0
2:0
5:0
0:0
4:2
1:7

61 - 18
53 - 28
62 - 38
37 - 24
40 - 30
39 - 22
50 - 42
42 - 38
39 - 45
37 - 42
43 - 66
32 - 46
37 - 57
29 - 39
40 - 75
33 - 64

W czerwcu rowery
na szlak
Ju¿ po raz czwarty mi³onicy
kolarstwa i turystyki rowerowej
spotkaj¹ siê na trasie Supermaratonu Rowerowego GRYFLAND
2007.
Impreza organizowana przez
Powiat Gryficki przy wspó³pracy z
Gminami Powiatu Gryfickiego oraz
Klubem Sportowym Masters odbêdzie siê 16 czerwca 2007 roku.
Zawody bêd¹ce jednym z etapów
Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych, nie tylko promuj¹ regionalne szlaki i miejscowoci turystyczne, ale przede wszyst-

kim zachêcaj¹ do zdrowego, aktywnego wypoczynku. Uczestnicy maj¹
do przejechania dwie pêtle o ³¹cznej
d³ugoci 300 km lub jedn¹ o d³. 150
km. Tegoroczna trasa przebiegaæ
bêdzie przez miejscowoci: Gryfice
 Pobierowo  Karnice  Trzebiatów  Gryfice  Unibórz  Resko 
Gryfice, w których rozmieszczone
bêd¹ punkty kontrolne. Wszelkie
dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ u p. Adama Jamroza pod numerem telefonu 607 162 634 lub na
stronie internetowej
www.gryfland.pl.
(r)
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Mistrzostwa Regionu B
Gimnazjów Ch³opców
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M£ODZI PI£KARZE Z GRYFICKIEGO GIMNAZJUM
W pi¹tek, 18 maja br., na dwóch
boiskach w Gryficach administrowanych przez tutejszy ZGK, rozegrano
Mistrzostwa Regionu B Szkó³ Gimnazjalnych w Pi³ce No¿nej Ch³opców.
W szranki stanê³o 6 zespo³ów, reprezentuj¹cych powiaty: ko³obrzeski,
winoujski, kamieñsko-pomorski, goleniowski, gryficki i MOS Szczecin.
Organizatorzy przedsiêwziêcia  Centrum Marketingu przy Starostwie Powiatowym w Gryficach, drog¹ losowania podzielili startuj¹ce ekipy na 2 grupy. Do fina³u awansowali ich zwyciêzcy. W grupie A gra³y reprezentacje:
Gryfic, winoujcia i Goleniowa, a w
grupie B: szczecinianie, ko³obrze¿anie
i reprezentuj¹ce powiat kamieñski
Gimnazjum ze wierzna. W grupach rywalizowano systemem ka¿dy z ka¿dym,
2 razy po 20 minut.
Wystêpuj¹cy w grupie A gimnazjalici z gryfickiej Jedynkizaprezentowali siê na miarê swoich mo¿liwoci. W
inauguracyjnym spotkaniu bezproblemowo pokonali reprezentantów winoujcia 3:0, a ³upem bramkowym podzielili siê: autor dwóch goli  Adam Czerniecki oraz Mateusz witniewski. W
drugim spotkaniu tej grupy, Gimnazjum nr1 z Goleniowa wygra³o ze winoujciem 3:1. W decyduj¹cym o awansie do fina³u starciu, lepsi okazali siê goleniowscy gimnazjalici, ogrywaj¹c gospodarzy 3:1. Autorem honorowego
trafienia dla pokonanych by³ Maciej
Wylociñski. W grupie B triumfowali
szczecinianie z Gimnazjum nr 48, przed
wierznem i Ko³obrzegiem. Konfrontacja szczecinian dowodzonych przez
znanego arbitra  Tomasza Po³udniaka

 ze wierznowskimi gimnazjalistami
(opiekun  Grzegorz Kubas) ostatecznie zakoñczy³a siê skromnym zwyciêstwem tych pierwszych 3:2. By³ to
najlepszy mecz pi¹tkowych zawodów. W fina³owym spotkaniu o presti¿, po twardym boju reprezentanci
Szczecina wygrali 2:1 z Goleniowem.
Oba teamy awansowa³y do turnieju
g³ównego, który w czerwcu odbêdzie
siê w Szczecinie.
Turniejowe potyczki sta³y na wysokim pi³karskim poziomie. Wielka
szkoda, ¿e nie dostosowali siê do niego
organizatorzy Regionalnej Gimnazjady. Zgrany duet reprezentuj¹cy Centrum Marketingu gryfickiego powiatu
 £ukasz Gryka i Adam Jamroz  pojawi³ siê tylko na pocz¹tku i na koñcu
imprezy. Organizatorzy nie zapewnili
uczestnikom napojów, ani ¿adnego,
nawet najskromniejszego poczêstunku, które serwowane s¹ na innych tego
typu przedsiêwziêciach. Nie wstyd
Wam, Panowie (Dzia³acze) tak traktowaæ m³odych adeptów pi³karskiego
rzemios³a?!
Reprezentacja Gimnazjum nr 1 im.
¯o³nierzy Armii Krajowej w Gryficach,
wystêpowa³a w zestawieniu: Marcin
Bieszczad  Przemys³aw Udycz, Robert
liwiñski, Hubert Domagalski, Adrian
£ysiak, Maciej Wylociñski, Krzysztof
D¹gielski, Maciej Piwoñski, Mateusz
witniewski, Pawe³ Rytwiñski,
£ukasz Kaczmarski, Wojciech Kadrzyñski, Robert Piêtal, Pawe³ Losik,
Szymon Gawryjo³ek, Piotr Kamola,
Adam Czerniecki, Sebastian ¯ó³tek.
Opiekunowie: Tomasz Biegun i Pawe³
Bogdanowski.
(r)

Wyrok

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata Gazety Gryfickiej
Poprawne rozwi¹zania krzy¿ówki nale¿y przysy³aæ
na adres redakcji: Gryfice ul. Wa³owa 8/7.

Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 10.04.2007r. sygn.akt
VIK 173/07 ukara³

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30.04.2007 r.Sygn.
akt VI K 216/07 wymierzy³

kar¹ grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e
wysokoæ jednej stawki wynosi 10,-z³; na poczet orzeczonego wobec
oskar¿onego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zaliczy³
okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 17 stycznia 2007r.; orzek³ podanie
wyroku do publicznej wiadomoci przez opublikowanie go w Gazecie
Gryfickiej, za czyn z art.178a§1kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 17
stycznia 2007r. oko³o godz.23.10 w miejscowoci Rewal na ul.Krzywoustego powiatu gryfickiego po drodze publicznej kierowa³ samochodem
osobowym m-ki Polonez Truck nr rej. ZS 6532 E bêd¹c w stanie nietrzewoci posiadaj¹c 0,59 i 0,58 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

karê grzywny w wysokoci 100 stawek dziennych przy przyjêciu,
¿e wysokoæ jednej stawki wynosi 60,- z³; orzek³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 2 lat;
na poczet zakazu zaliczy³ oskar¿onemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 16 lutego 2007 roku oraz orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez opublikowanie go w Gazecie Gryfickiej za
czyn z art. 178a par. 1 kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 16 lutego 2007
r. w Gryficach kierowa³ samochodem Mercedes Benz znajduj¹c siê w
stanie nietrzewoci siêgaj¹cym stê¿enia 0,88 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Paw³a Stefaniaka

Andrzejowi Kurkiewiczowi

POLICJA-STRA¯
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Czy¿by oszustwo?

Niekarny rowerzysta

(Gryfice) 16 maja 2007 r. zatrzymano Krzysztofa G., lat 20,
mieszkañca Gryfic, który kierowa³
rowerem pomimo zakazu S¹du.

(Modlimowo) 18 maja 2007 r.
policjanci z P³ot zatrzymali Stanis³awa S., lat 38, podejrzanego o dokonanie oszustwa przy sprzeda¿y
przyczepki samochodowej.

NAPROMILOWANI
(Gryfice) 14 maja 2007 r. zatrzymano Ryszarda J., mieszkañca
Gryfic, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel pod
wp³ywem alkoholu  0,54.
(P³oty) 14 maja 2007 r. zatrzymano Sebastiana B., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Peugeot pod wp³ywem alkoholu
 0,38.
(P³oty) 14 maja 2007 r. zatrzymano Ryszarda B., mieszkañca
powiatu gryfickiego, który kierowa³ samochodem osobowym marki Opel pod wp³ywem alkoholu 
1,88.
(Mrze¿yno) 15 maja 2007 r.
zatrzymano Stanis³awa S., mieszkañca powiatu gryfickiego, który
kierowa³ rowerem pod wp³ywem
alkoholu  2,16.
(Gryfice-Stawno) 17 maja

2007 r. zatrzymano nietrzewego
rowerzystê Zenona D. - 0,27mg/l
alkoholu.
(Gryfice-Stawno) 17 maja
2007 r. zatrzymano nietrzewego
rowerzystê Wis³awa B.  0,27 mg/
l alkoholu.
(Charnowo) 17 maja 2007 r.
zatrzymano nietrzewego mieszkañca Szczecina Ryszarda J. kieruj¹cego sam. osob. m-ki Toyota
Corolla  0,92mg/l alkoholu.
(Gryfice) 18 maja 2007 r. zatrzymano nietrzewego Roberta
W. kieruj¹cego sam. osob. m-ki
Ford Scorpio  0,81mg/l alkoholu.
(Gryfice) 20 maja 2007 r. zatrzymano nietrzewego rowerzystê Piotra S.  0,33mg/l alkoholu.
(Trzyg³ów) 20 maja 2007 r.
zatrzymano
nietrzewego
Krzysztofa F. kieruj¹cego motorowerem- 0,64mg/l alkoholu.

W ogniu
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19.05.2007 r. o godz. 13:10 w
Wicimicach, gm. P³oty, wybuch³
po¿ar sterty s³omy. W dzia³aniach
bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty, OSP
Pniewo oraz PSP Gryfice.
21.05.2007r. o godz.13:25 w
P³otach na ul. Ogrodowej pali³a siê
trawa na nieu¿ytkach w pobli¿u za-

budowañ mieszkalnych na powierzchni oko³o 0,03 ha. Po¿ar gaszono wod¹ i dogaszano ³opatami.
W gaszeniu po¿aru bra³ udzia³ zastêp z OSP P³oty.
21.05.2007r. o godzi. 21:37 w
Gryficach na ul. £¹kowej wybuch³
po¿ar starych opon. Po¿ar ugasi³
zastêp PSP Gryfice.

Wyrok
S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 30.04.2007r. sygn.akt
VIK 300/07 wymierzy³

Katarzynie Woszczy³o

³¹czn¹ karê grzywny w wysokoci 70 stawek dziennych przy przyjêciu, ¿e wysokoæ jednej stawki wynosi 20,-z³; orzek³ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres
3 lat; orzek³ podanie wyroku do publicznej wiadomoci poprzez opublikowanie go w prasie lokalnej Gazeta Gryficka, zas¹dzi³ na rzecz
Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych Mileno- Uniecie wiadczenie pieniê¿ne w kwocie 100,-z³; na
poczet orzeczonej kary grzywny zaliczy³ oskar¿onej okres rzeczywistego pozbawienia wolnoci w sprawie w dniach 29.04.2007r. I
30.04.2007r. przy czym jeden dzieñ rzeczywistego pozbawienia wolnoci równa siê dwóm dziennym stawkom grzywny, za czyn z
art.178§1kk polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 29 kwietnia 2007r. w Gryficach na ul.Jana D¹bskiego kierowa³a samochodem marki Mercedes
nr rej. FR-D 3004 bêd¹c w stanie nietrzewoci, posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol prowadz¹cy do stê¿enia 2,51 promila oraz
o to, ¿e w tym samym miejscu i czasie zniewa¿y³a umundurowanych
policjantów u¿ywaj¹c wobec nich s³ów uznanych powszechnie za
obel¿ywe w zwi¹zku i czasie pe³nienia przez nich obowi¹zków s³u¿bowych uniemo¿liwiaj¹c przy tym wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z zabezpieczeniem pojazdu, którym siê porusza³a.

Wyrok
Wyrok

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Sygn. akt VI K 211/07 skaza³

Bogus³awa Klimczaka

ur. 01.01.1962 r. w Nowogardzie, zamieszka³ego w Cerkwica ul.
Pa³acowa 8/2 na karê 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat, orzeczono zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres 5 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178a§2 kk w zb. z art.244 kk w zw. z art. 11 §2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 8 lutego 2007 r. oko³o godz;15.45 w Cerkwica
na ul. S³onecznej kierowa³ rowerem po drodze publicznej w ruchu l¹dowym posiadaj¹c w wydychanym powietrzu alkohol w iloci prowadz¹cej do stê¿enia w iloci 1,07 mg/l czym naruszy³ zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów w ruchu l¹dowym orzeczony prawomocnym wyrokiem S¹du Rejonowego w Gryficach z dnia 10.03.2004 r. sygn. akt. II
K 28/04.

S¹d Rejonowy w Gryficach wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2007 r.
sygn. akt VI K 200/07 skaza³

S³awomira Muzolfa

ur. 12.03.1965 r. w Tucholi, zamieszka³ego w Nowielicach 10a/4
gm. Trzebiatów na karê 3 miesiêcy pozbawienia wolnoci, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu
l¹dowym na okres 5 lat, a tak¿e zarz¹dzono podanie wyroku do publicznej wiadomoci przez og³oszenie go w czasopimie lokalnym, za przestêpstwo z art. 178a§2 kk w zb. z art.244 kk w zw. z art. 11 §2 kk polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 17 stycznia 2007 r. w Nowielicach powiatu
gryfickiego po drodze publicznej kierowa³ rowerem po drodze publicznej bêd¹c w stanie nietrzewoci d¹¿¹cym do wartoci 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i czynem tym nie zastosowa³ siê do
orzeczonego przez S¹d Rejonowy w Gryficach zakazu prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na
okres 2 lat obowi¹zuj¹cym od dnia 8.07.2005 do dnia 7.07.2007 r. sygn.
akt VI K 436/05 oraz nie zastosowa³ siê do orzeczonego przez S¹d
Okrêgowy w Szczecinie IV Wydzia³ Karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu l¹dowym na okres
3 lat obowi¹zuj¹cym od dnia 18.12.2006r. do dnia 17.12.2009 r. sygn.
akt IV Ka 1562/06.

C MY K

Str. 16

GAZETA GRYFICKA

Dzieñ
otwarty
Gimnazjalistów informujemy, i¿ Liceum Plastyczne w Gryficach przy ul.Pi³sudskiego 34
og³asza dzoeñ otwarty dla kandydatów, tj.: 25 maja br. od 9.00
do 16.00 oraz 8 czerwca br. w
tych samych godzinach. Przyjd
w tych dniach do Liceum a poznasz, jaki program nauczania
realizuje, mo¿e w³anie w nim
znajdziesz poczatek drogi w doros³e ¿ycie. Codzienne informacje tel: 091 38 77 098.

HUMOR TYGODNIA
Kwach i z³ota rybka
Aleksander Kwaniewski z³owi³ z³ot¹ rybkê.
- Wypuæ mnie, dobry cz³owieku - prosi z³ota rybka
- a spe³niê twoje jedno ¿yczenie.
Kwaniewski myli, a po chwili prosi:
- Spraw, ¿ebym nie mia³ nic wspólnego z A³ganowem.
- Nie ma sprawy - mówi rybka.
Pstryk!... I Kulczyk znikn¹³.
Kulisy sejmu
Dwóch pos³ów rozmawia przy kawie w kawiarni parlamentarnej:
- Co ci zdradzê. Nic nie rozumiem z obecnej sytuacji
ekonomicznej kraju.
- Spokojnie, zaraz ci j¹ wyjaniê...
- Wyjaniaæ to ja te¿ umiem, ale nic z niej rozumiem.
Bajki
Czym ró¿ni³y siê bajki w II i III Rzeczpospolitej?
- W II RP zaczyna³y siê od Dawno, dawno temu, za górami, za
lasami... W III RP zaczynaj¹ siê od: Kancelaria Prezydenta RP
stanowczo dementuje, jakoby pan prezydent...

gazeta gryficka 24.05.2007 r.

